Zadania w ramach projektu „Koordynacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie
wielkopolskim na lata 2019-2022”

Działania systemowe w zakresie koordynacji systemu Ekonomii Społecznej (ES)
Cel ogólny: Zadanie ma na celu koordynację systemu ES na poziomie regionu. Koordynacja obejmuje
trzy główne wymiary:
a) kreowania i koordynowania regionalnych rozwiązań w obszarze wsparcia rozwoju ES, głównie
poprzez działanie Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej oraz wdrażanie zapisów
Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata
2013 – 2022;
b) sieciowania interesariuszy sektora i uspójniania ich działań, m.in. poprzez działanie sieci
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) skupiającej przedstawicieli OWES
działających w Wielkopolsce;
c) reprezentacji sektora ES na poziomie ponadregionalnym i krajowym.
Zwiększanie widoczności podmiotów ekonomii społecznej
Cel ogólny: Zadanie ma na celu upowszechnienie wiedzy o ekonomii społecznej, zapewnienie
bieżącego dostępu do aktualnych informacji, promowanie działań ROPS, PS/PES i OWES-ów na terenie
Wielkopolski. Poprzez działania związane z promocją na różnych płaszczyznach nastąpi zwiększenie
wiedzy i świadomości mieszkańców naszego regionu, co pozwoli na wzrost potencjału PES/PS jako
dostawców dóbr i usług oraz ich zaistnienie na rynku biznesowym.
a)
b)
c)

d)
e)

f)

Prowadzenie portalu wielkopolskaes.pl - zapewnienie bieżącego dostępu do aktualnych
informacji, promowanie działań ROPS, OWES-ów oraz PES/PS na terenie Wielkopolski.
Prowadzenie konta na portalu społecznościowym – facebook, docieranie nowymi kanałami do
odbiorców, którzy mogą być potencjalnymi klientami PES/PS
Spotkania grupy roboczej ds. promocji – działanie na rzecz dostosowywania i formułowania
komunikatów, informacji dotyczących sfery ekonomii społecznej oraz planowania wspólnych
przedsięwzięć w zakresie ES
Stworzenie filmów dotyczących ekonomii społecznej, które będą podnosić wiedzę,
świadomość mieszkańców w zakresie ekonomii społecznej.
Organizacja procesu certyfikacji oraz Gali certyfikująca znakiem „Zakup Prospołeczny” –
utożsamienie idei znaku „Zakup Prospołeczny” jako symbol świadczenia dobrych usług
a jednocześnie podejmowania ważnych społecznych działań – wspieranie PES/PS.
Dodatkowo w działaniach koordynacyjnych przedstawiciel ROPS podejmuje działania
zwiększające widoczność działań zespołu ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii
społecznej, przedsiębiorstw społecznych, OWES-ów poprzez uczestnictwo w spotkaniach grup
roboczych, wizytach studyjnych, szkoleniach, konferencjach itd.. w zależności od potrzeb
i możliwości.
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Działania systemowe w zakresie reintegracji
Cel ogólny: Zadanie ma na celu koordynację działań w obszarze reintegracji i rehabilitacji społecznej
i zawodowej na poziomie regionu, wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami
działającymi w tym obszarze, a także inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie
aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
a) koordynowanie pracy i wypracowywanie wspólnych narzędzi do działań reintegracyjnych
specjalistów ds. reintegracji w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej;
b) sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym (warsztaty
terapii zajęciowej – WTZ, zakłady aktywności zawodowej – ZAZ) z innymi podmiotami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) sieciowanie PES o charakterze reintegracyjnym (kluby integracji społecznej – KIS, centra
integracji społecznej – CIS) z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
d) rzecznictwo na poziomie regionalnym i krajowym w obszarze reintegracji i rehabilitacji
społecznej i zawodowej.
Działania animacyjne
Cel ogólny: Zadanie ma na celu wzmacnianie społecznego zaangażowania mieszkańców Wielkopolski
i zwiększanie współpracy pomiędzy lokalnym samorządem i podmiotami ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi (PES/PS).
a) aktywizacja społeczności lokalnej (animacja) włączająca ją w nurt życia społecznogospodarczego samorządu;
b) wzrost zaangażowania lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w realizację zadań
społecznych w partnerstwie;
c) koordynacja współpracy w obszarze animacyjno-edukacyjnym w działaniach realizowanych
w Wielkopolsce;
d) koordynowanie pracy grupy ds. edukacji i animacji w celu wymiany doświadczeń, sieciowania
różnych interesariuszy w obszarze animacji i edukacji, wypracowania wspólnych rozwiązań.
Działania edukacyjne
Cel ogólny: Zadanie ma na celu zwiększanie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości społecznej
i ekonomii społecznej.
a) działania w regionie wielkopolskim skupione na rozpoznaniu potrzeb lokalnych środowisk
w zakresie tworzenia narzędzi, które wzmocnią potencjał społeczny młodych ludzi;
b) upowszechnianie w środowisku oświatowym wiedzy na temat przedsiębiorczości
społecznej;
c) rozwój usług społecznych w obszarze edukacji;
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d) koordynacja działań związanych z upowszechnianiem przedsiębiorczości społecznej
w obszarze edukacji realizowanych przez OWES-y, ROPS;
e) reprezentowanie i promowanie polityki społecznej dot. rozwoju ekonomii społecznej.

Budowanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych
Cel ogólny: Zadanie ma na celu koordynację działań w obszarze wzmacniania potencjału podmiotów
ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych.
a) koordynowanie pracy sieci OWES w kontekście pracy doradców biznesowych w celu wsparcia
przedsiębiorstw społecznych w obszarze biznesowym (inkubacji nowych podmiotów, wsparcia
biznesowego i branżowego istniejących przedsiębiorstw);
b) koordynowanie pracy grupy ds. sieciowania/finansowania/współpracy z biznesem w celu
wymiany doświadczeń, sieciowania różnych interesariuszy w obszarze budowania potencjału
PES/PS w tym m.in. w kontekście ich finansowania i współpracy z biznesem;
c) koordynowanie pracy sieć – Wielkopolska Marka Społecznie Odpowiedzialnego Designu. Jest
to inicjatywa animowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w której
uczestniczą przedstawiciele spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej,
stowarzyszeń dających pracę osobom doświadczającym różnych trudności oraz Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej z Wielkopolski. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału
przedsiębiorstw społecznych – dochodów, sprzedaży, zatrudnienia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz - stworzenie marki wielkopolskich pamiątek, które będą
produkowane przez przedsiębiorstwa społeczne z terenu Wielkopolski.
Zadanie: Monitoring i ewaluacja ekonomii społecznej:
Cel ogólny: Celem ogólnym monitoringu sektora ES w Wielkopolsce jest systematyczne i bieżące
gromadzenie danych oraz aktualizowanie wiedzy o stanie sektora ES, jego otoczeniu i zachodzących w
nim relacjach. Zadanie obejmuje:
a) monitoring podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych - uzyskanie
aktualnej wiedzy na temat stanu sektora ES w województwie wielkopolskim w zakresie
liczbowym (liczba działających PES i PS) oraz w zakresie jakościowym
b) monitoring otoczenia sektora ekonomii społecznej w regionie – badanie otoczenia czyli
jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania czy funduszy pożyczkowych jest
uzyskanie aktualnej wiedzy na temat zakresu i form wspierania rozwoju ekonomii społecznej
w Wielkopolsce
c) monitoring Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - pozyskanie danych ilościowych
d) i jakościowych dotyczących działań OWES prowadzonych na rzecz podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych w poszczególnych subregionach
e) diagnozy lokalne Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - uzyskanie wiedzy na temat
sytuacji w poszczególnych gminach, w szczególności identyfikacja potrzeb i deficytów
społecznych oraz potencjału dla rozwoju ES w tych społecznościach
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f)

ocena działań koordynacyjnych ROPS przez Komitet ekonomii społecznej - celem corocznej
ankiety jest dokonanie oceny działań koordynacyjnych ROPS przez członków Regionalnego
Komitetu ES.
g) weryfikacja przedsiębiorstw społecznych - Celem weryfikacji PS jest identyfikacja
przedsiębiorstw społecznych spełniających kryteria przedsiębiorstwa społecznego
h) udział w grupie ds. monitoringu i ewaluacji przy krajowym komitecie rozwoju ekonomii
społecznej - Celem udziału w grupie jest konsultowanie bieżących spraw związanych
i) z monitoringiem i ewaluacją ekonomii społecznej w Polsce. Dzięki udziałowi w grupie
posiadamy najszybszy dostęp do aktualnych badań i danych dotyczących sektora ES w kraju
j) konsultacje badań ewaluacyjnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - celem konsultacji
jest ocena ustalonej wspólnie standaryzacji działań podejmowanych przez OWES w obszarze
ewaluacji zewnętrznej.
k) ewaluacja systemu ekonomii społecznej - ocena wpływu wsparcia w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego na trwałość i jakość tworzonych miejsc pracy oraz integrację społecznozawodową odbiorców wsparcia
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